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Nr. 1292  din 24.06. 2022     

 

A N U N Ţ 

 

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj, cu sediul în Zalău, jud. Sălaj, 

Str. Unirii nr, 7, etaj 2,  organizează, în data 18 iulie 2022 , ora 9:00, concurs pentru ocuparea unui post 

de MEDIATOR ŞCOLAR pe perioadă nedeterminată în C.J.R.A.E. Sălaj, cu activitatea la Şcoala 

Gimnazială  Nr. 1 Agrij 

 

CONDIŢII  GENERALE DE PARTICIPARE  LA CONCURS: 

- are cetăţenia  română;  

- cunoaşte  limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile  legale; 

- are capacitate  deplină de exerciţiu; 

- are o stare de sănătate  corespunzătoare postului  pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei  

medicale eliberată  de medicul de familie  sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor  postului  scos la concurs; 

- candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,  contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică  înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă  cu  exercitarea  funcţiei, cu excepţia  situaţiei în care a intervenit  reabilitarea. 

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

- absolvirea cu diplomă de licenţă cu specializarea asistenţă socială sau absolvirea cu diplomă de 

bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator şcolar, ori absolvirea cu diplomă de 

bacalaureat a oricărui alt profil liceal, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea 

mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei; 

- să facă parte din comunitate, să cunoască limba şi cultura comunităţii locale pentru care sunt necesare 

serviciile de mediere şcolară ; 

- abilităţi de comunicare, aptitudini în luarea de decizii şi evaluare. 

 

ACTE NECESARE:  

✓ cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

✓ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

✓ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 
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✓ copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

✓ cazierul judiciar; 

✓ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

✓ curriculum vitae. 

 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:  

- probă scrisă în data de 18.07.2022, ora 9:00, la sediul instituţiei 

-  probă interviu în data de 18.07.2022, ora 12:00, la sediul instituţiei 

Pentru a putea fi admis, candidatul trebuie să obţină la fiecare probă minim nota 5 (cinci). 

 

TEMATICA, BIBLIOGRAFIA  
 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordinul  M.E.C.T.S.  nr. 5555/07.10.2011 pentru  aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi  funcţionarea Centrelor Judeţene/ al municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională; 

3. Ordinul M.E.C.T. nr. 1539/2007 privind Normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului 

şcolar; 

4. Ghidul mediatorului şcolar (pentru comunităţi cu rromi) / Gheorghe Sarău, Elena Radu, UNICEF 

– Bucureşti: editura Vanemonde, 2011. 

 

CALENDARUL CONCURSULUI:  

Etape concurs Data Interval orar 

Depunerea dosarelor în vederea participării la concursul 

pentru ocuparea postului de mediator școlar , la sediul 

instituţiei 

27 iunie - 8 iulie 2022  9:00-15:00 de 

luni până joi 

9:00-14:00 

vinerea 

Selectarea şi validarea dosarelor de înscriere în vederea 

participării la concursul pentru ocuparea postului de 

mediator școlar vacant și afișarea  rezultatelor 

11 iulie 2022 10:00 

Depunerea contestațiilor  privind  rezultatele selecției 

dosarelor pentru ocuparea postului de mediator școlar 

vacant 

11 iulie 2022 11:00 - 14:00 

 

Afișarea rezultatelor după contestaţii 11 iulie 2022 16:00 
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PROBA SCRISĂ 18 iulie 2022 

 

9:00 -11:00 

PROBA INTERVIU 18 iulie 2022 

 

12:00 -13:00 

Afișarea rezultatelor la  proba scrisă şi proba interviu 

 

18 iulie 2022 

 

15:00 

 

Depunerea contestaţiilor probă scrisă şi/sau probă 

interviu 

 

19 iulie 2022 

 

9:00-13:00 

Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor 19 iulie 2022 

 

16:00 

 

 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul unităţii, secretar, Monica Goga, telefon: 

0360/566131.  

 

 

 

 

DIRECTOR, 

prof. Adina – Emilia MESAROS 
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